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MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY 03.09.2017 

Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji: 03.09.2017, Park Hallera Dabrowa Górnicza 

podczas Dożynek Miejskich. 

Czas trwania: 14:00-17:00 

Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Marta Bukowska, Jakub Bukowski, Agnieszka 

Kostecka 

Orientacyjna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 

Frekwencja ok. 100 os.   

Łącznie wypełniono 67 ankiet (liczba ankiet różni się od liczby uczestników konsultacji ze 

względu na fakt, iż część ankiet podpisywana była przez kilka osób). 

14 osób oznaczyło na mapie miejsce, z którego przyjechali.   

98 osób wzięło udział w rozmowie na temat funkcji miasta zaprezentowanych na 

fotografiach.  

 

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zamówieniem.  Mobilny Punkt Konsultacyjny 

przygotowany został w oparciu o informacje zawarte w „Opracowaniu zbiorczym 

zawierającym scenariusze działań, które mają być podjęte podczas procesu rewitalizacji 

terenu objętego projektem „Fabryka Pena Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy 

Górniczej”  przygotowanym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”.  

Organizacja punktu konsultacyjnego miała na celu nie tylko bliższe poznanie osób 

mieszkających lub odwiedzających Dąbrowę Górniczą – ich miejsca zamieszkania, sposobów 

komunikacji i transportu, celu w jakim znaleźli się (lub znajdują zazwyczaj) w śródmieściu 

miasta oraz uchwycenie ich podstawowych potrzeb i oczekiwań wobec centrum Dąbrowy 

Górniczej, ale również zapoznanie ich z projektem „Fabryka Pena Życia - rewitalizacja 
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śródmieścia Dąbrowy Górniczej”  i tematem rewitalizacji jako kluczowego elementu rozwoju 

społeczno-gospodarczego miasta i rozwiązywania problemów społecznych, co wpłynie na 

budowanie tożsamości lokalnej i wzmacnianie kapitału społecznego Dąbrowy Górniczej. 

Przygotowano trzy narzędzia konsultacyjne: 

1. PYTANIE NA SZNURKU 

Na wejściu znajdowała się krótka ankieta zawierająca następujące pytania:  

-W jakim celu zazwyczaj przyjeżdżasz do centrum Dąbrowy Górniczej? 

-Czy bywasz tu także w innych celach- jakich? 

-W jaki sposób chciał(a)być tu spędzać czas (a teraz tego brakuje)? 

Wypełnione ankiety wieszane były na sznurku.  

2. Na ścianie namiotu zawieszona została mapa Dąbrowy Górniczej. Uczestnicy konsultacji 

poproszeni zostali o zaznaczenie samoprzylepną karteczką miejsca, z którego przyjechali.  

3. Ćwiczenie „miasto idealne” czyli pakiet zdjęć przedstawiających różne typy przestrzeni  

miejskiej oraz ich funkcje Na osobnym stole punkt umieszczone zostały zdjęcia w formie 

prezentora inspiracji. Fotografie przedstawiały różne typy przestrzeni miejskich oraz ich 

funkcje. Uczestnicy konsultacji proszeni byli wskazanie tych funkcji, które ich zdaniem 

powinno pełnić śródmieście Dąbrowy Górniczej. Moderatorzy na bieżąco notowali wnioski z 

ćwiczenia oraz pojawiające się przy okazji wykorzystania narzędzia pomysły i inicjatywy 

mieszkańców.   

 

Za udział w badaniu uczestnicy otrzymywali mapy miasta i przypinki z logiem Fabryki Pełnej 

Życia.  
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OMÓWIENIE 

Uczestnicy Dożynek miejskich- KIM BYLI I SKĄD PRZYJECHALI?  

Uczestnikami punktu konsultacyjnego były osoby uczestniczące w obchodach miejskich 

Dożynek. Byli to ludzie w różnym przedziale wiekowym dzieci i młodzież, osoby młode, osoby 

w średnim wieku, seniorzy  oraz osoby niepełnosprawne. Głównymi uczestnikami byli 

seniorzy, którzy stanowili ok. 80% badanych.  

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili mieszkańcy Centrum (30%). 19 procent badanych 

stanowili mieszkańcy dzielnicy Reden, 15% ludność spoza Dąbrowy Górniczej głównie z 

Sosnowca i z Będzina, 9 % stanowili mieszkańcy Gołonoga, a 5% to mieszkańcy Mydlic i 

Redenu, Resztę stanowili mieszkańcy terenów zielonych miasta.  

 

Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jakim celu zazwyczaj Przyjeżdżają do śródmieścia 

Dąbrowy Górniczej? 

Uczestnicy konsultacji przyjeżdżają do centrum Dąbrowy Górniczej głównie w celach 

zakupowych i w celu załatwienia spraw osobistych: służba zdrowia, poczta, szkoła. 

Mieszkańcy centrum poza wskazanymi wyżej celami wymieniali także spacery po Parku 

Hallera, udział w imprezach plenerowych oraz wydarzeniach kulturalnych w Pałacu Kultury 

Zagłębia i bibliotece miejskiej. Mieszkańcy terenów zielonych wskazywali na trudności 

komunikacyjne (mała liczba linii autobusowych, niska częstotliwość odjazdów), które 

utrudniają im korzystanie z atrakcji zlokalizowanych w Centrum miasta Dąbrowy Górniczej.  
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Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jaki sposób chcieliby spędzać czas w Dąbrowie 

Górniczej? Czego im brakuje? 

 

Jako brakujące funkcje śródmieścia wskazywane były funkcje rozrywkowe i gastronomiczne. 

A także rekreacyjno-sportowe, wypoczynkowe i prorodzinne. Mieszkańcom Dąbrowy 

Górniczej brakuje miejsca spotkań, miejsca, w którym można usiąść, porozmawiać, podzielić 

się swoimi zainteresowaniami.  W miejscu Fabryki Pełnej Życia chętnie widzieliby  zakłady 

rzemieślnicze, miejsce pracy przedstawicieli ginących zawodów oraz otwarte na artystów i 

amatorów galerie sztuki oraz strefę muzyczno-gastronomiczną (a nawet festiwalową)  z 

lokalami o możliwie jak najbardziej zróżnicowanej ofercie: lokalny browar,  kawiarnie, 

ciastkarnie, pączkarnie, herbaciarnie, bary mleczne, restauracje reprezentujące różne 

kuchnie świata oraz regionalne polskie jedzenie, wegebary, lokale bezglutenowe, lokale 

gastronomiczne przyjazne dzieciom (kawiarnio-bawialnie). Rodzinom z dziećmi oraz 

dziadkom, których regularnie odwiedzają wnuki brakuje strefy wypoczynku rodzinnego z  

zewnętrznym i wewnętrznym placem zabaw, strefą z animatorami, strefą piknikową. Wielu 

ankietowanych wskazywało na potrzebę reorganizacji ruchu samochodowego (lub nawet 

całkowite jego wykluczenie) w Centrum Dąbrowy Górniczej. Najczęściej wskazywanym 

rozwiązaniem był reprezentacyjny deptak łączący Fabrykę Pełna Życia i PKZ z Parkiem 

Hallera. Osoby starsze wskazywały na  trudności w przemieszczeniu się z części Śródmieścia 

zlokalizowanej po stronie Parku Hallera do części, w której znajduje się Pałac Kultury Zagłębia 

i Centrum Handlowe „Pogoria”. Dla nich priorytetem jest wdrożenie usprawnień dla osób 

niepełnosprawnych oraz remont chodników. Wskazywano także na małą liczbę ławek w 

centrum, brak stołów do gry w karty i szachy oraz wybiegu/ placu zabaw dla psów.  
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Dominującym wyborem były fotografie przedstawiające zakłady rzemieślnicze, rozwiązania 

pochodzące z Essen- dawna Kopalnia Zolleverein (miejsce spotkań, imprez masowych, 

festiwali, aktywnego wypoczynku, lodowisko) oraz Park Krajobrazowy w Duisburgu (park, 

ogród botaniczny, miejsce wypoczynku, relaksu), a także ścianka wspinaczkowa i park 

linowy.  

 

 

REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ 

Niesprzyjające warunki pogodowe- chłód i ulewny deszcz ograniczyły liczbę uczestników 

konsultacji. Elementem przyciągającym była możliwość otrzymania mapy miasta oraz 

informacji na temat harmonogramu odbywającej się imprezy.  Rekomendujemy na 

przyszłość przygotowanie ankieterów do odpowiedzi na pytania odnośnie imprezy, której 

towarzysza konsultacje. Proponujemy aby podczas każdego kolejnego punktu 

konsultacyjnego, pod namiotem konsultacyjnym dostępne były materiały informacyjne na 

temat miasta w formie broszur lub map.  


